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Wprowadzenie 

DiMa Sp. z o.o. działa na polskim rynku od kwietnia 2006 roku. Specjalizujemy się w branży 
stalowych konstrukcji spawanych. Dzięki wysokiej efektywności procesów produkcyjnych, 
stosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz współpracy z najlepszymi kooperantami 
i dostawcami materiałów możemy zaoferować produkty najwyższej jakości. 

DiMa Sp. z o.o. jest firmą z ambicjami, godną zaufania. Priorytetem naszego działania jest 
dotrzymywanie zobowiązań w realizacji indywidualnych zamówień naszych klientów. 
W osiągnieciu naszego celu kierujemy się zasadą odpowiedzialnego biznesu, wymagamy 
od siebie wdrażania najlepszych rozwiązań. Oczekują tego od nas również nasi klienci 
i pracownicy. Pragniemy budować kulturę współodpowiedzialności za praktyki biznesowe 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki w biznesie, troski 
o pracowników i społeczności lokalne oraz dbałości o środowisko naturalne na wszystkich 
etapach naszej działalności. Dotyczy to również naszego łańcucha dostaw i współpracy 
z Dostawcami. 

 

DiMa wobec dostawców 

W celu osiągniecia stawianych sobie celów włączamy zasady odpowiedzialnego biznesu 

i zrównoważonego rozwoju  w procesy zakupowe, a Kodeks postępowania dla Dostawców 

DiMa  stanowi integralny element procesu współpracy z Dostawcami, w tym procesu 

ich kwalifikacji i oceny.  

We współpracy z Dostawcami kierujemy się zasadami odpowiedzialnego biznesu 

i zrównoważonego rozwoju. Chcielibyśmy poprzez Kodeks Postępowania dla Dostawców DiMa 

rozwijać z sukcesem nasz biznes oraz pozytywnie wpływać na naszych Dostawców.  

Wierzymy, że takie podejście przyniesie korzyści zarówno nam, jak i naszym Dostawcom, 

a także naszemu otoczeniu społecznemu i biznesowemu. 

Chcemy współpracować z Dostawcami, którzy rozumieją i podzielają nasze podejście 

do odpowiedzialnego biznesu, dążą do ulepszenia i rozwoju swoich dobrych praktyk 

w obszarach, w których my sami stawiamy sobie ambitne cele i które są dla nas kluczowe. 

Należą do nich: 

 

                  Społeczeństwo                               Środowisko                                        Etyka 
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SPOŁECZEŃSTWO 

 
1. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników 

 
a) Dostawca przestrzega wszystkich przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

b) Dostawca zapewnia bezpieczne i zdrowe warunki wykonywania pracy poprzez 

wdrażanie rozwiązań mających na celu całkowite wyeliminowanie wypadków, 

uniknięcie urazów i chorób wśród pracowników dostawcy spowodowanych 

wykonywaną pracą. 

c) Dostawca działa w celu minimalizacji zagrożeń, monitoruje, analizuje i dokumentuje 

swoje działania  dążąc do ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy. 

 
2. Zapewnienie godnych i niedyskryminujących warunków pracy 

 
a) Dostawca przestrzega wszystkich przepisów prawa pracy. 

b) Dostawca dba o równy dostęp do godnych warunków pracy zarówno osobom 

zatrudnionym na umowę o pracę jak i osobom świadczącym dla dostawcy pracę 

na podstawie innego typu umów.  

c) Dostawca nie akceptuje mobbingu w miejscu pracy. 

d) Dostawca w sposób odpowiedzialny zarządza pracownikami oraz miejscem pracy 

i określa swoje cele  w tym zakresie. 

 
3. Przestrzeganie praw człowieka 

 
a) Dostawca zapewnia równe traktowanie w miejscu pracy i nie stosuje w swojej 

działalności żadnych praktyk dyskryminujących pracowników przez wzgląd na wiek, 

płeć, niepełnosprawność, przynależność rasową, religię ani przez wzgląd na żadne inne 

kryterium. 

b) Dostawca respektuje prawo pracowników do zrzeszania się. 

c) Dostawca zapewnia poszanowanie praw człowieka w swojej działalności. 
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ŚRODOWISKO 

 

1. Ciągłe doskonalenie zarządzania wpływem na środowisko naturalne 

 

a) Dostawca przestrzega zapisów prawa w zakresie wpływu swojej działalności 

na środowisko naturalne. 

b) Dostawca ocenia i dąży do zapobiegania ryzyka negatywnego wpływu na środowisko. 

c) Dostawca zmierza do wytyczania celów ograniczania negatywnego wpływu swojej 

działalności na środowisko naturalne (zapisane np. w formie polityki środowiskowej 

lub innego wiążącego dokumentu). 

 

2. Racjonalne pozyskiwanie i wykorzystywanie surowców 

 

a) Dostawca dąży do racjonalnego, dbającego o stan środowiska naturalnego 

pozyskiwania surowców i/lub do uwzględniania kryteriów środowiskowych w swoich 

decyzjach zakupowych. 

b) Dostawca dąży do ograniczenia zużycia surowców i zasobów naturalnych, w tym wody, 

i  do odpowiedzialnego nimi zarządzania. 

 

3. Minimalizacja emisji gazów i pyłów do powietrza 

 

Dostawca dąży do minimalizacji emisji gazów i pyłów do powietrza, w tym dwutlenku 

węgla, wynikającej bezpośrednio i pośrednio z działalności dostawcy w zakresie 

odpowiednim do skali i rodzaju prowadzonej przez dostawcę działalności. 

 

4. Odpowiedzialna gospodarka odpadami 

 

a) Dostawca przestrzega wszelkich przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami. 

b) Dostawca dąży do redukcji generowania odpadów związanego z prowadzoną 

działalnością. 

c) Dostawca zapewnia właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami, w tym 

współpracę z uprawnionymi odbiorcami wytworzonych odpadów w celu minimalizacji 

ryzyka negatywnego wpływu odpadów na stan środowiska naturalnego. 
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ETYKA 

 
1. Przeciwdziałanie korupcji 

 

a) Dostawca przeciwdziała wszelkim formom korupcji w swojej działalności i wdraża 

praktyki zapobiegawcze. 

b) W sytuacji identyfikacji jakiejkolwiek formy korupcji dostawca podejmuje stanowcze 

kroki naprawcze i przeciwdziałające kolejnym incydentom tego typu. 

 

2. Normy etyczne prowadzenia działalności 

 

a) Dostawca stosuje zasady etycznego postępowania w każdym obszarze prowadzenia 

swojej działalności. 

b) Dostawca zmierza do wdrażania rozwiązań budujących świadomość etycznych zasad 

postępowania w miejscu pracy wśród pracowników i kadry zarządzającej. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

Kodeks Postępowania dla Dostawców DiMa skierowany jest do wszystkich Dostawców 

i Wykonawców współpracujących z DiMa Sp. z o.o. 

 

Oczekujemy od naszych Dostawców postawy stałego doskonalenia się w zakresie 

wytyczonych w Kodeksie Postępowania dla Dostawców DiMa w obszarach  społecznych, 

środowiskowych i etycznych.  W przypadku niezgodności działań Dostawców 

ze standardami odpowiedzialnego biznesu ujętymi w Kodeksie Postępowania 

dla Dostawców DiMa, liczymy na to, że Dostawcy podejmą działania naprawcze. 

 

Jednocześnie DiMa zobowiązujemy się do wspierania swoich Dostawców 

w budowaniu świadomości praktyk odpowiedzialnego biznesu oraz w rozwoju 

działalności Dostawców zgodnie ze standardami odpowiedzialnego biznesu 

i zrównoważonego rozwoju.  


